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M I N U T A  

şedinţei comune a Senatului și Consiliului de Administrație  

al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

24 martie 2022 
 

1. S-a aprobat procesul-verbal încheiat în ședința Senatului din data de 10.03.2022 (document nr. 3395). 

2. S-a aprobat Raportul de activitate  pe anul 2021 al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău (document 

nr. 4793). 

3. S-au aprobat:  

 Raportul privind analiza sistemului integrat de management al Universităţii „Vasile Alecsandri” din 

Bacău pentru anul 2021 (document nr. 4794); 

 Raportul Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară pe anul 2021 (document nr. 4798); 

 Raportul privind stadiul sistemului de management al siguranţei alimentelor la cantina UBc, pentru anul 

2021 (document nr. 4720). 

4. S-a aprobat Planul operațional pentru anul 2022 și Obiectivele UBc în domeniul SIM pentru anul 2022 

(document nr. 4795, 4796).  

5. S-a aprobat ediția 6, revizia 0 a Regulamentului de finanțare a UBc, R-08-02 (adresa nr. 4774).  

6. S-a aprobat „Raportul privind activitatea desfăşurată de către Senatul Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din 

Bacău în anul 2021” (document nr. 4766).  

7. S-a aprobat referatul prezentat de Serviciul RUS, cu privire la transformarea unor posturi având în vedere 

rezultatele examenelor de promovare în grad profesional superior (adresa nr. 4786).  

8. S-a prezentat membrilor Senatului universitar, spre informare, Regulamentul de distribuire a locurilor de 

parcare – Campus Mărășești întocmit de către Asociația Liga Studențească din UBc (document nr. 4765).  

9. S-a prezentat Senatului universitar, spre informare, Referatul privind situația burselor de la buget în anul 

2022, (document întocmit de către Serviciul Financiar-Contabilitate, nr. 4344).  

10. S-au aprobat propunerile CF privind responsabilii de domenii la studii universitare de master, pentru care s-a 

declanșat procedura de evaluare ARACIS (etapa a-II-a), respectiv: Facultatea de Inginerie (adresa 4843), 

Litere (adresa nr. 4411) și Științe (adresa nr. 4419).  

11. S-a aprobat participarea UBc în Asociația „Cluster de educație pentru dezvoltare durabilă”, acronim C-

EDD, în calitate de membru fondator, precum și forma finală a propunerii de statut, conform hotărârii 

Consiliul de Administrație (adresa nr. 2791).  

12. S-a aprobat componența comisiilor de evaluare finală pentru programul de formare continuă „Managementul 

educațional și comunicare instituțională”, seria 3, grupele 1,2 (adresele nr. 4418/1,2).  

13. S-a aprobat ediția 3, revizia 0 a Regulamentului de organizare și desfășurare a procesului de obținere a 

atestatului de abilitare la UBc, R-13-04 (adresa nr. 4807).  

 

 

 Aprobat,                              Întocmit, 

                        Preşedinte Senat                                                                                     Secretariat Senat 

         Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF                                                  Dr.ing. Carmen Balaban 

 

  

 

       

   

 


